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W iadomość o tym, że Tychy 
wraz z budowanym Sta-

dionem Miejskim przy ul. Edu-
kacji znalazły się na liście kandy-
datów do organizacji Mistrzostw 
Europy U-21, oficjalnym pismem 
przekazał Prezydentowi Miasta 
Tychy Zbigniew Boniek, prezes 
PZPN. Tychy muszą teraz wypeł-
nić wniosek aplikacyjny.

– To bardzo dobra informa-
cja. Stadion budujemy po to, aby 
przeżywać na nim przede wszyst-
kim sportowe emocje – mówi An-
drzej Dziuba, prezydent Tychów. 
– Podczas imprezy tej rangi z pew-
nością ich nie zabraknie. To także 
świetna okazja do promocji mia-
sta i całego regionu.

Prestiżowa impreza
Oczywiście to, czy będziemy 

mogli oglądać w Tychach piłkę 
nożną na europejskim poziomie, 

zależy od decyzji UEFA w sprawie 
wyboru gospodarza mistrzostw. 
Jeżeli zostanie nim Polska, wów-
czas zapadną ostateczne decyzje 
co do miast gospodarzy.

– Jesteśmy na etapie przygo-
towywania aplikacji zgłaszającej 
Polskę jako kandydata na gospo-
darza Mistrzostw Europy w pił-
ce nożnej do lat 21 w 2017 roku 
– wyjaśnia Jakub Kwiatkowski, 
rzecznik prasowy PZPN. Zazna-
cza też, że do czasu decyzji UEFA, 
Związek nie będzie wypowiadał 
się co do szans poszczególnych 
miast na organizację imprezy.

Mistrzostwa Europy U-21 
w piłce nożnej są rozgrywkami 
organizowanymi co 2 lata przez 
UEFA. To drugie najważniejsze 
wydarzenie sportowe w ramach 
rywalizacji męskich reprezen-
tacji narodowych w Europie. 
W turnieju w roku 2017 weźmie 

udział 12 reprezentacji, a na sta-
dionach 6 miast gospodarzy od-
będzie się w sumie 21 spotkań 
piłkarskich.

– Wniosek aplikacyjny mamy 
już przygotowany, w najbliższych 
dniach trafi on do Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Być może 
już za kilka tygodni dowiemy się, 
czy najlepsi europejscy piłkarze 
do lat 21 zagrają na tyskim stadio-
nie. Jeśli znajdziemy się w gronie 
miast – gospodarzy to z pewno-
ścią czeka nas wiele pracy zwią-
zanej z przyjęciem europejskich 
reprezentacji podczas tej pre-
stiżowej imprezy, będziemy się 
starali sprostać wszelkim wyma-
ganiom – mówi Ewa Grudniok, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
w Tychach.

Miasto z infrastrukturą
Nowy Stadion Miejski przy 

ul. Edukacji pomieści około 15 
tysięcy widzów. Cała widownia 
będzie zadaszona. Wielkość bo-
iska wyniesie 105 x 68 metrów, 
murawa będzie posiadała insta-
lacje do podgrzewania, zraszania 
wodą i odprowadzenia nadmia-
ru wody w przypadku ulewnych 
deszczów. Na trybunach za bram-
kami będą umieszczone telebimy 
pokazujące bieżące wydarzenia 
na stadionie. Bezpieczeństwo 

na obiekcie zapewniać będzie 
system identyfikacji kibica przy 
wejściu na obiekt oraz stały mo-
nitoring telewizyjny wspomaga-
jący służby porządkowe. Koszt 
całej inwestycji ma wynieść nie-
całe 129 mln złotych, a zakończe-
nie prac budowlanych planowane 
jest na 2015 rok.

Chociaż budowa najważ-
niejszego tyskiego obiektu spor-
towego potrwa jeszcze rok, Ty-
chy już od dawna są postrzegane 
jako miasto z dobrą infrastruk-
turą sportową. Miasto znalazło 
się w katalogu centrów pobyto-
wych, przygotowanych do tego, 
by gościć reprezentacje grające 
w finałach EURO 2012.

Z Kompleksu Sportowego Pa-
procany korzystała reprezentacja 
Polski w piłce nożnej, organizując 
tu zgrupowania.

Także na tyskim lodowisku 
odbywały się imprezy o randze 
międzynarodowej. Gruntownie 
zmodernizowany w 2007 roku 
Stadion Zimowy był gospoda-
rzem m.in. hokejowych Mi-
strzostw świata U18 Dywizji IB 
w 2013 r. Odbyły się tu również 
zawody w hokeju na lodzie w ra-
mach IX Zimowego Europejskie-
go Festiwalu Młodzieży „Śląsk-
Beskidy 2009” (2009 r.).
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Mistrzostwa 
w Tychach

Prace na stadionie Przy ul. edukacji 
PostęPują W szybkim temPie. jak się 

okazuje, zWraca on uWagę nie tylko 
tyszan – Polski zWiązek Piłki nożnej 

bierze Pod uWagę noWy tyski stadion 
jako miejsce rozgryWania meczóW 
W ramach mistrzostW euroPy u-21 
W Piłce nożnej W 2017 roku. Polska 

stara się o organizację tej imPrezy.

w letnim Kinie Plenerowym zobaczymy m.in. film 
„Batman początek”.

zapraszaMy na spoTkania 
inforMacyjnE w raMach 

budżETu parTycypacyjnEgo:

æ osiedla T, w (zachód) – 9 sierpnia, godz. 11, sP nr 7;
æ osiedle r, glinka, suble – 22 sierpnia, godz. 18, sP nr 10;
æ  paprocany, osiedla p, o, T, w (wschód), z, z1, 

klachowiec – 29 sierpnia, godz. 18, sP nr 40.

RAZEM TYCHY 

1 sierpnia zakończyło się 
głosowanie na oficjalnym 
profilu Miasta tychy na Fa-
cebooku. internauci wybrali 
filmy, które będą pokazane 
w ramach letniego Kina Ple-
nerowego. 9 sierpnia na te-
renie Ow Paprocany będzie 
można zobaczyć „Przerwane 
objęcia” Pedro almodovara 
i „Batman początek” Chri-
stophera nolana.

k ino pod gołym niebem staje 
się coraz popularniejszą letnią 

rozrywką. – Pierwsze kino plene-
rowe w Paprocanach podczas te-
gorocznych Wianków, pomimo 
nie najlepszej pogody przyciągnę-
ło sporą rzeszę tyszan – mówi He-
lena Rajter w Wydziału Informacji 
i Promocji Urzędu Miasta w Ty-
chach. – Dlatego też postanowili-
śmy zaprosić mieszkańców na ko-
lejny seans pod chmurką. Lato 
sprzyja aktywnościom na świe-
żym powietrzu, szczególnie w lo-
kalizacji tak atrakcyjnej jak OW 

Paprocany. Letni seans to okazja 
do odpoczynku przy dobrym ki-
nie, ale też pretekst do spotkania 
ze znajomymi.

Filmy na najbliższy pokaz 
wybrali sami widzowie – poprzez 
głosowanie na Facebooku. Spo-
śród siedmiu propozycji wybra-
li Batmana i jedno z filmowych 
dzieł Pedro Almodovara z Pene-
lope Cruz w roli głównej. Seans 
już w najbliższą sobotę, 9 sierpnia 
o godz. 21.

Plenerowe pokazy filmów 
organizuje też Miejskie Centrum 
Kultury. W ogrodzie MCK przy 
ul. Bohaterów Warszawy, w cyklu 
„Kino pod Chmurką” można oglą-
dać klasykę kina z początków XX 
wieku. Był już „Generał” Bustera 
Keatona i „Dyktator” Charliego 
Chaplina. Tym razem czas na hor-
ror. W piątek, 8 sierpnia o godzi-
nie 21.30 będzie można obejrzeć 
„Gabinet doktora Caligari” – film 
niemy z 1920 roku, wyreżyserowa-
ny przez Roberta Wiene.
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letnie Kino 
Plenerowe 
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Stadion przy ul. Edukacji będzie gotowy za rok. w 2017 r. mogłyby odbyć się tutaj Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej.
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